 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Рубрики Пенсии за
осигурителен стаж и възраст Законодателство Пенсии за инвалидност Пенсии несвързани с трудова дейност Пенсии Една от основните
цели на Министерството на труда и социалната политика е свързана с повишаване качеството и сигурността на труда чрез защита на
осигурителните права на лицата. Българското осигурително законодателство продължава да се усъвършенства, за да може да отговори на
предизвикателствата, пред които страната ни е изправена, като усилията се насочват към намиране на балансирани и трайни решения по
широк кръг въпроси с цел повишаване на приходите в осигурителната система (което ще гарантира адекватността и устойчивостта й) и
ограничаване на разходите в нея. Важна задача е и съобразяването на пенсионната система с демографските и социално-икономическите
характеристики на страната, както и устойчивото нарастване на доходите от пенсии, съобразено с темповете на икономически растеж.
Безспорно познаването на социалноосигурителното законодателство допринася за това лицата да могат по-ефективно да защитават правата
си. В тази връзка настоящата рубрика има за цел да информира гражданите за основните законови положения и последните промени в
законодателството ни с оглед осигуряване на по-добра възможност за защита на техните осигурителни права. Пенсии EN ISO 9001:2015
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